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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 
  
  

Ønske om at studenter kan skrive felles masteroppgave også for 30 
sp oppgaver 
 
I utfyllende regler for gradsstudier ved MN-fakultetet 
(https://www.uib.no/matnat/58067/utfyllende-regler-gradsstudier-ved-det-matematisk-
naturvitenskapelige-fakultet) står følgende: 
 
«§ 8a Felles masteroppgave 
Det er mulig at 2 til 3 studenter samarbeider om å skrive en oppgave. Når studentene og veileder(ne) 
blir enige om et felles masterprosjekt, skal dette bli nedfelt i masteravtalene. Det skal også fremgå av 
prosjektskissene som legges frem til godkjenning i programstyret. Avtale om fellesarbeid kan kun 
inngås ved valg av lang oppgave på 60 studiepoeng.» 
 
I lektorprogrammet er 30 sp oppgave standard. Vi ber om at reglementet endres slik at det 
åpnes for felles oppgaveprosjekter også for 30 sp oppgaver. 
  
Lærerutdanningsutvalget drøftet denne saken på møte 11. juni. Vi kjenner ikke bakgrunnen 
for at det er skilt mellom 30 og 60 sp oppgaver i reglementet, men kan ikke se noen spesiell 
grunn til å ha et slikt skille. Fellesoppgaver har sine utfordringer, men vi kan ikke se at det er 
særlige forskjeller på korte og lange oppgaver når det gjelder dette.  
Vi ser imidlertid at fellesarbeid ved korte oppgaver kan ha noen særlig positive sider pga. at 
tiden som er til rådighet er så kort. F.eks. kan det at 2-3 studenter kan samarbeide om et 
forsøk, gjøre det mulig å gi litt mer kompliserte oppgaver. F.eks. kan det at 2-3 studenter kan 
fordele arbeid med datainnsamling mellom seg, gi mer tid til analyse og refleksjon omkring 
dataene. 
 
Vi ber derfor at det åpnes for denne muligheten.  
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